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Almanya'daki Ballcal içiler
Ballca Cami Yaptrma Der-
neine yardm yadryor
Taova'nn en güzel

köylerinin banda gelen
Ballca (Darma) köyü

^ halkndan Almanya'da i.
çi olarak çalan karde-
lerimiz dier köylerimize
örnek olacak davranlar-
da bulunmaktadrlar.

Geçen yllarda köyde
kurulan Ballca Köyü Okut-
ma ve Aydnlatma Der-
neine yaplan yarm mil-
yona yakn batan son-
ra bu yl da köy camiisi-
nin yeniden yaplmas
için kendi aralarnda ya-
ra girmilerdir.

Bu cümleden olarak

-v Almanya'daki Ballcal i-

r Çilerden Fahri Erol 10.000

TL , H. Ahmet Erdem

3.200 TL. , isminin açk-

lanmasn istemeyen bir

arkada 3.000 TL. yar-

dmda bulunmulardr.

Dier yandan eski cami-

nin derhal yktrlarak ye-

nisine balanmasn isto •

yen içiler aralarnda al-

dklar bir kararla. 500 DM
tan aa yardm yaplma-

yacaktr.

Kondisiylo görütüü-
müz Ballca köyü Camii

Yaptrma vo Yaatma der-

nei Bakan H. brahim
Aytaç bu durumda Al-

manya'dan derneklerine
w00 Bin TL. dan daha
faz,a yardm geleceini
umduklarn söylemi ve
gazetemiz aracl j|e
Dernek ve köy halk ad-
na, yardmsever ve kadir-
inas Ballca'l içi kar-
delerimize teekkürlerini
iletmitir.

Taova Matbaasnda

FOTO—KOPi

YAPILIR

Dir.l Motor Fabrika*

51 Nide nin

Aksaray ilçesinde

kurulacak

Dizel Motor Fabrika-

snn Nide'nin Aksaray
ilçesinde, aktarma organ-
lar fabrikasnn ire Nev-
ehir.de kuralaca bildi-

rilmitir.

Traktör fabrikasnn
Konya’da kurulmasnn
kesinlemesinden sonra

Dizel motor fabrikasnn-

da Nide'nin Aksaray ka-

zasnda kurulaca öre-
nilmitir. Bu konuda Sa-

nayi ve Teknoloji Bakan-

lnda sürdürülen çal-
malar olumlu sonuçlan-

mtr.
TUMOSAN «Türk Mo

tor Sanayii'nin iki uzma-
n Aksaray ilçesinde yer

tesbit çalmalarna ba-
lamlardr.

Aktarma organlar fab-

rikasnn da Novohir'de

kurulacan bildiren ilgi-

lilor, Konya. Aksaray vo

Novohir'de kurulacak fab

rikalarlaTürkiyo'ni traktör

vo motor ihtiyacnn kar-

lanacan söylomilordir.

^chrrnak bir kurban daha ald...

Amasya-Taova Yol naa-
tnda çalan bir içi bouldu

30 6-1976 günü Amas
ya Taova yol inaatnda
çalan Ali Kzlrm.ik'n
yanna ziyarctegeJen Nu-
rettn Kzlrmak (1G1
Dutluk Köyü Karata mov
kiinde bulunan içi kam-
p yaknlarnda serinlemek
için rmaa girmitir.

Irman durumunu vo
yüzme bilmedii için d?-
rin yere giren Nurettin

Kzlrmak boulmutur.
Maktul Nurettin Kzl-

rmak'la cesedi dana son-
ra Kalec evrii movkndo
bulunmutur

LAN
Ballca Köyü Kalknma Kooferatifinin yl

lk genel kurul toplants 18-7 1976 pazar gü-
nü Brtlbca ilkokul binalnda sat 18 00 de ya-
placandan sayn ortaklara duyurulur.

Gündem; 1- Açl vo yoklama. 2- Ge-
çici divan tekili, 3- Raporlarn okunmas 4 Ak-
lanma. 5- Blinçonun ibras. 6- stekler. 7- Yo-
ni yönetim vo denetleme kurullarnn seçimi
8- Kapan.

Not: Çounluk salanmazsa konpro 10
gün sonra ayn yerde ayn gündomle yaplr.

Zayi
Samsun Valiliinden aldm pasaportu-

mu kaybettim. Yenisini alacamdan eskisi hü-
kümsüzdür. Ekrem Gündüz TAOVA

LAN

Tü^ouü Asliyr. Hukuk Hakimliinden

Davac Taova'nn Yrmicn mahallesinden

Rahmi Darc vekili Av. Nail Krcn tarafndan da-

vallar Hazine ve Taova Belediyesi aleyhine açU«

g tescil davasnn yaplan açk durumasnda ve-

rilen ara karar gerekince:

Taova Yemiçil mahallesi Ortayol mrv-

kiidc kain dogttu ortayol, hals Hasr Gündüz,

kuzeyi Kadir Soyal, Güneyi Veli Darc, ve Meh-

met Torun, Cülahmct Öztürk evleri ile çevrili

3110 M21ik sahann tapuya tescilini talep ettiin-

den hu yer üzerinde hak ve iddia edenlerin mah-

kememizin 1976/295 esas sayl dosyasna müracaat-

lat ilan olunur.

O. Ahmet Aydn Hakim KMfl5

Halil Bayramoflh:

üt
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Tcprak datm:

Bu gerçekçi vc aklc yolu takip ettiimiz

taktirde, toplam lenen arazimizi 32-35 milyon
hektara çkartmamz mümkündür. Bunun sonunda
bir taraftan topraksz köylüye datlacak toprak
mkanlarmz artrdmz gibi, bir taraftan da

entanstf tarma geçip, tarm ürün ve verimini ço-

altmamz mümkün olacaktr. Ancak burada top-

raklarmz için büyük tehlikeye dikkati çekmemiz
ve gerekil tadblrleri vaktinde almamaz ge-ekmek-
tedlr. Bu tehlike crezyon tehlikesidir, ülkemizde,
özellikle Orta Anadoluda iddetli yalar ve crez-

yon d alayiiyle toprak tabakas sellerin etkisinde

»kp gitmektedir. «Memleket topraklar üzerinde
yaplan aratrmalar, erozyonun çok tehlikeli bir

hal aldn' ve bilhassa meyilli bölgîlerde topran
üst tabakalarnn tamamyle kaybolarak toprak ka-

lnlnn 18 cm, ye dütüünü göstermektedir»

Hatta daha leri gidilerek ç Anadolu top-
raklartnn yüzde 85’lnln crezyon tehlikesine ma-
ruz bulunduuna ve bununla mücadele edilmedi-
i taktirde çplak kalacak step topraklarnda ziraî

stihsalin büsbütün imkansz hale geleceine aret
edilmektedir, üstelik bir çok kesimlerde (meselâ
Tuz golü civar) topraklar tuzlu bulunduundan
bunlardan hiç stifade edilmemektedir. Toprak da-

i

»tmndan beklenen sosyo-ekonomlk faydalarn
gerçekleebilmesi, bu gibi tehlikelerin müessir
tedbirlerle önlenmesi gerekir.

(Devam var)

LAN

T««VJVJ Aliyr Hultulc Hiiltimlijjintlr.n

HAZIRLAYAN

N AKSU

R
KÖEMZ

Altaylardan gelen ses
Yllar var ki, ayr dütüm yurdumuzdan.
Yatamadm gece—gündüz derdimden
Bir ses gelir Altaylarn ardndan.
Aman ver hoy Ulu Tanr'm aman ver!.

.

Feryatlar yükselir göklere kat kat!.

Ah kahbe moskof, ah kzl cellât!.

Göz açtrmaz 40} yllk musallat!..
mân ver hoy Ul Tanr'm imân ver.

.

Kopsun da Türklüün büyük tufan.
Seller gibi aksn bolevik kan:
Önde-sonda göreceiz o günü..
Hemen ver hey Ulu Tanr'm, hemen ver...

Türkmen—Krgz bir araya derilsin;

Dernekler kurulsun, ölen verilsin..

Ayrlanlar birbirine sarlsn!.
Gürman ver hey Ulu Tanr'm, gürman ver...

A. Rahim BALCIOLU

ensin
Fazilet aacnda her no varsa taladn
örf, adet bahçesini batan baa haladn
Bugünkü anarinin ba sorumlusu sensin
imdi suret-i haktan görünmeye baladn

lim Namna
Arif olanlar anlar, nedir neye kastnz?
lmi, politikann sehpasnda astnz.
Vatann zararna malûm fotvadan baka
Hangi icat altna mührünüzü bastnz?..

H. Cengiz ALPAY

LAN

;

ü
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Davac i . , Verniyen Mahallelinden
Yutur Akün tarafndan davallar Hazine vc T.,.

Duruca*! l*yl Muhtarl aleyhine açt «•,.

ili (iavaiia, yaplan dmujnumulj verilen ara La
Un

l>Av*M lâtHu’iîJH Durucum köyü Ca>L»v-
«ueviuud* Um do>; m um ö/.lrmir, ba-

im tWr l a .ay urla», ve Ab Un, Küreyi Anut.
' Li Aauya yak ile çevrih 13740

'** |*l**e»kMklu tapuya trtcilioi talep et-

tlfudru bu (ayruutaLul uacriadc her hangi bir
hah »c UMUa Uhm .uUnu uuhkemeorin |976]
**• **** imi müracaatlar ilan olanur.

C» \km*i \*-4m iiaLun tbih'j

Tasoua Asliye Hulul Hakimliinden
Davac I aova n \ emien mahallesinden

Addullah Ylma/, tarafndan Hazine vc Taova
Belediye Bakanl aleyhine açt tescil davasnn
yaplan açk durumasnda verilen ara karar ge-
reince:

Taova Yemicn mahallesi Gökçelik mev-
kîiudc kain dousu Hüsnü Koyuncu, bats Ahmet
Bayrak, kuzeyi Mustafa Darc, Güneyi Hakk Ak-
Kün ile çevrili 1952 M2 lik gayrimenkülün tapu-
ya tescilini talep ettiinden bu gayrimenkul üze-
rinde hak vc iddia edenlerin mahkememizin 1976/
368 sayd dosyasna müracaat ilan oIuiiuj.
G. Alime t Aydn Hakim 18185


